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 :1تمرين عدد  
 مي 1200 كغ برتقاال ب3مي امكغ امىاحد و1600 كغ إجاصا ب 2اشترت فاطمة 

 .امكغ امىاحد و اشترت أيضا تّفاحا  
 . مي بعد أن أعطته ورقة نقدّية من فئة امعشرة دنانير200أرجع مها امّتاجر  

 ما هى ثمن اإلّجاص ؟ – 1
 ..............................................................................
 ..............................................................................

 ـ ما هى ثمن امبرتقال ؟ 2
 ..............................................................................
 ..............................................................................

 ـ ما هى ثمن امّتّفاح ؟ 3
 ..............................................................................
 ..............................................................................

 :2تمرين عدد
 كغ من  3مي، 2350مي، بطاطا ب1450اشترت امخامة حنيمة  من امسىق  فنفال بـ 

. مي امكغ امىاحد و برتقاال ثمنه يساوي ثمن امطماطم 800امطماطم ب 
 . دينارا20مدفع ثمن اممشتريات،أعطت  امخامة حنيمة منبائع ورقة نقدّية من فئة 

ما هى اممبنغ امذي أرجعه امبائع منخامة حنيمة ؟ 
 .............................................................................
 ..............................................................................
 ..............................................................................
 .............................................................................

 

 تدريب عنى حّه اممسائه 
 امسنة امرابعة 
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 : 3تمرين عدد 
 .ل من امحنيب15كّه بقرة تعطي في اممساء .  بقرات8يمنك امعّم محمىد  

 يجمع  امعم محمىد  كّه مساء كمّية امحنيب ويضعها في قىارير مبيعها ،
 .مي 700و يقّدر ثمن امنتر  بـ 

ما هى  اممبنغ اممتحّصه عنيه امعم محمىد من بيع امحنيب في األسبىع ؟ 
 .............................................................................
 .............................................................................
 .............................................................................
.............................................................................. 

: 4تمرين عدد
 .نّظمت مدرسة أحمد و أخته سنمى رحنة ترفيهية  إمى مدينة تىنس 
مي وزارا 2000زار أحمد وسنمى  متحف باردو فكان ثمن امّتذكرة امىاحدة يقّدر ب 

 مي في األكه بينما 5800أنفق  أحمد .  مي امىاحد15000كذمك مدينة اممالهي ب 
وفي اممساء زارا حديقة امحيىانات  فكان ثمن امّتذكرة .  مي 6500أنفقت سنمى 

.  مي800
. أبحث عن اممبنغ امذي أنفقه أحمد -1

 ...............................................................................
............................................................................... 

.  أبحث عن اممبنغ امذي أنفقته سنمى - 2
 ...............................................................................
 ................................................................................ 

 دينارا أبحث عن اممبنغ اممتبقي مهما 50يمنك األخىان  - 3
 ...............................................................................
 ................................................................................
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 :1إصالح تمرين عدد  
 مي X  2 = 3200 1600   ثمن اإلجاص         
 مي X  3 = 3600 1200   ثمن امبرتقال         

 مي 6800 = 3600 + 3200مجمىع ثمن اإلجاص وامبرتقال     
 مي  9800 = 200 – 10000ثمن اممشتريات     

 مي 3000 = 6800 – 9800ثمن امتفاح      
 

: 2إصالح تمرين عدد  
 مي  X  3  = 2400 800ثمن امبرتقال       
 مي 8600 = 2400 + 2400 + 2350 + 1450ثمن اممشتريات  

 مي 11400 = 8600 – 20000:    اممبنغ امذي أرجعه امبائع 
 

 :3إصالح تمرين عدد  

8 X 15  = 120 ل 
120 X 700= 84000 مي 

84000 X  7 = 588000 مي 
 

 :4إصالح تمرين عدد  
اممبنغ امذي أنفقه أحمد 

  مي23600 = 800 + 5800 + 15000 + 2000
.  اممبنغ امذي أنفقته سنمى

  مي 24300 = 800  +6500 + 15000 + 2000
. اممبنغ امذي أنفقه األخىان معا 

 مي 47900 = 24300 + 23600
 مي  2100 = 47900 – 50000اممبنغ اممتبقي مهما   

 

 إصالح
 


